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ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺗﻤﺮﯾﻦﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ!

ﺗﻤﺮﯾﻦﻫﺎی ﺳﺮی اول
ﻣﺴﺌﻠﻪ  .١ﻣﺴﺌﻠﻪ  ٢-١۵از ﮐﺘﺎب ) CLRSﺻﻔﺤﻪ (۴٠۵
ﺗﻮﺟﻪ :اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را در دو ﺣﺎﻟﺖ ﺣﻞ ﮐﻨﯿﺪ:
اﻟﻒ( ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از راهﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪی ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ زﯾﺮدﻧﺒﺎﻟﻪی ﻣﺸﺘﺮک

ب( ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از راهﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪی ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ زﯾﺮدﻧﺒﺎﻟﻪی ﻣﺸﺘﺮک!!
راهﺣﻞﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ روی ﮐﻠﻤﻪ  consequencesاﻣﺘﺤﺎن ﻧﻤﻮده و ﺧﺮوﺟ آن را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﺴﺌﻠﻪ  .٢ﻫﺰﯾﻨﻪی ﺳﻔﺮ
ﻣﺴﺎﻓﺮت زﻣﯿﻨ ! ﺑﺮوﯾﺪ .ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﻘﺼﺪ ﺷﻤﺎ

ﺷﻤﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻌﻄﯿﻼت ﺑﯿﻦ دو ﺗﺮم ،ﺑﻪ ﯾ

ﺷﻬﺮ اﻟﻒ ﺑﺎﺷﺪ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺑﯿﻦ ﮐﺮﻣﺎن و ﺷﻬﺮ اﻟﻒ ﺧﯿﻠﯿﯿﯿﯿﯽ زﯾﺎد اﺳﺖ ،ﺷﻤﺎ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ را ﯾ
ﻃ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎﯾﺪ در ﯾ

دﻓﻌﻪ

ﺳﺮی از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﯿﻦ راه ﺗﻮﻗﻒ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺷﻬﺮ ﮐﺮﻣﺎن و ﺷﻬﺮ اﻟﻒ،

 nﺷﻬﺮ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در ﻓﻮاﺻﻞ  a١ < a٢ < · · · < anاز ﺷﻬﺮ ﮐﺮﻣﺎن ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﺷﻬﺮ nام ﻫﻤﺎن ﺷﻬﺮ اﻟﻒ ﯾﺎ ﺷﻬﺮ
ﻣﻘﺼﺪ اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﻣﺴﯿﺮ در ﮐﺪام ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺗﻮﻗﻒ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
از ﻃﺮف دﯾ ﺮ ،ﻃﺒﻖ اﺻﻮل راﻧﻨﺪﮔ  ،ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺴﺘﮕ راﻧﻨﺪﮔ ﮐﻨﯿﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﺪ ﮐﻪ در ﻃﻮل
روز ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ٢۵٠ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ راﻧﻨﺪﮔ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎً در اﻧﺘﻬﺎی روز ﺑﻪ ﯾ

از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧ در ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺮای اﺳﺘﺮاﺣﺖ

ﺑﺮﺳﯿﺪ .واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﻮاﺻﻞ ﺷﻬﺮﻫﺎ ،ﻣﺠﺒﻮر ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ در ﯾ
ﻃ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻣ ﺎن اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺷﻤﺎ در ﯾ

روز ﮐﻤﺘﺮ از  ٢۵٠ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ را

ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  (٢۵٠ − x)٠٫۵در آن روز ﺿﺮر ﻣ ﮐﻨﯿﺪ!

ﮐﻪ  x < ٢۵٠ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻃ ﺷﺪه در روز اﺳﺖ.
ﻫﺪف ﺷﻤﺎ ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ از اﺳﺘﺮاﺣﺖ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺿﺮر را در ﮐﻞ ﺳﻔﺮ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﻟ ﻮرﯾﺘﻤ ﮐﺎرا اراﺋﻪ دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻗﻒﻫﺎی ﺷﻤﺎ را ﺑﺮاي ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﯾﺎ ﮐﻢ ﺿﺮرﺗﺮﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و زﻣﺎن
اﺟﺮای آن را ﻫﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﺪ.
ﻣﺴﺌﻠﻪ  .٣ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺮﻫﺎ
ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ  Bm×nاز اﻋﺪاد ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﺻﻔﺮ داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﻢ از ﮔﻮﺷﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺎت ﺑﻪ راﺳﺖ و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻃﻮری ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻠﻀﺮب اﻋﺪاد روی ﻣﺴﯿﺮ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺮ را در
ﺳﻤﺖ راﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ )اﮔﺮ ﻧﯿﺎز داﺷﺘﯿﺪ ،ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻌ ﻣﺎﻧﻨﺪ  CountZerosدارﯾﻢ ﮐﻪ ﻋﺪدی را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ورودی ﻣ ﮔﯿﺮد و ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺮﻫﺎی آن را در ﺧﺮوﺟ ﺑﺮﻣ ﮔﺮداﻧﺪ( .ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴ ﭘﻮﯾﺎ ،روﺷ ﮐﺎرا اراﺋﻪ ﮐﻨﯿﺪ
١

ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻬﯿﻨﻪ را درﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد .زﻣﺎن اﺟﺮا و ﻣﯿﺰان ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﺼﺮﻓ اﻟ ﻮرﯾﺘﻢ ﺧﻮد را ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﺴﺌﻠﻪ  .۴رﺳﺘﻮرانﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮهای
آﻗﺎی اﻟﻒ ﺗﺼﻤﯿﻢ دارد ﮐﻪ ﺟﻬﺖ رﻓﺎه ﺣﺎل ﻣﺴﺎﻓﺮان ﻧﻮروزی! ﯾ

ﺳﺮی رﺳﺘﻮران زﻧﺠﯿﺮهای را در ﻣﺴﯿﺮ ﮐﺮﻣﺎن ﺑﻪ

ﺗﻬﺮان اﺣﺪاث ﮐﻨﺪ .ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺮ ذﮐﺮ ﺷﺪه ،در  nﻣ ﺎن اﻣ ﺎن اﺣﺪاث رﺳﺘﻮران وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣ ﺎنﻫﺎ
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻓﻮاﺻﻞ  mn ،… ،m٢ ،m١را از ﺷﻬﺮ ﮐﺮﻣﺎن دارﻧﺪ )ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣ ﺎن ﭘﻨﺠﻢ ﺑﺮای اﺣﺪاث رﺳﺘﻮران در ﻓﺎﺻﻠﻪی
 m۵ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی از ﺷﻬﺮ ﮐﺮﻣﺎن واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ(.
اﻣﺎ ﺑﺮای اﺣﺪاث ﯾ

رﺳﺘﻮران ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی زﯾﺮ وﺟﻮد دارد:

اﻟﻒ( رﺳﺘﻮرانﻫﺎ در ﻫﺮ ﯾ

از  nﻣ ﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺣﺪاث ﺷﻮﻧﺪ و ﻓﺮض ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻮد ﺣﺎﺻﻞ

از رﺳﺘﻮراﻧ ﮐﻪ در ﻣ ﺎن  iام اﺣﺪاث ﺷﻮد ،ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  piاﺳﺖ.
ب( ﻫﺮ دو رﺳﺘﻮان ﻣﺠﺎور ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ  kﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ  kﯾ

ﻋﺪد ﺻﺤﯿﺢ و ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ.

اﻟ ﻮرﯾﺘﻤ ﻃﺮاﺣ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣ ﺎن اﺣﺪاث رﺳﺘﻮرانﻫﺎ و ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻮد آﻗﺎی اﻟﻒ از اﺣﺪاث
رﺳﺘﻮرانﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮهای ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺷﻮد.
ﺑﺎ آرزوی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ! ☺

٢

